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حمليات

الم�ؤتمر القومي العربي يختتم جل�ساته في بيروت وينتخب زياد حافظ �أمين ًا عام ًا لثالث �سنوات
عبير حمدان
تراكمت الخطط والبيانات والمواقف المختلفة التي تم تداولها في
اليوم الثاني لجلسات المؤتمر القومي العربي السادس والعشرين
المنعقد في بيروت .حضر العالم العربي بر ّمته ،بوجوه مفكريه
وحزبييه ،في محاولة لتكريس فعل التواصل مع الشعوب التائقة إلى
التغيير ،على قاعدة نبذ االستعمار والفكر التكفيري المتربص بالتاريخ
والجغرافيا.
أنهى المؤتمر القومي العربي فعالياته بعد تقديم جملة من أوراق
المشروع النهضوي العربي ،تناولت عددا ً من المحاور المرتبطة بمنطق
«الوحدة العربية» والديمقراطية واالستقالل الوطني والقومي والتنمية
المستقلة والعدالة االجتماعية والتجدد الحضاري ،ونوقشت هذه
المحاور كافة.
وفي ختام فعاليات المؤتمر ،انتُخب الدكتور زياد حافظ أمينا ً عاما ً
للمؤتمر القومي العربي لمدة ثالث سنوات .وحافظ قومي عربي
ناصري من مواليد مدينة بيروت عام  ،1944حائز على شهادة
دكتوراه دولة في االقتصاد من جامعة القديس يوسف من بيروت
التابعة لجامعة ليون في فرنسا .أمين عام المنتدى القومي العربي.
مؤسس
عضو مجلس األمناء لمركز دراسات الوحدة العربية .عضو ّ
للمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن .عضو اللقاء اللبناني
الوحدوي .كما تولى عدة مواقع في التدريس والعمل المصرفي
واالقتصادي.

محمد الحموري

حافظ متحدّثا ً ُبعيد انتخابه أمينا ً عاما ً للمؤتمر

ليلى خالد

حافظ أ ّكد في كلمة ألقاها في اختتام المؤتمر ،أ ّنه لن ينجح
وحيداً ،بل هو بحاجة إلى ك ّل الخبرات الموجودة في هذا
المؤتمر ،ال سيما في تحقيق قاعدة بيانات حقوقية علمية أدبية
فنية فكرية ،تساهم إلى ح ّد بعيد في صوغ خطط ناجعة.
كما ناقش المجتمعون أمس مسودّة البيان الختامي قبل
تنقيحه وإصداره اليوم ،وإذ تباينت اآلراء حول بعض ما ورد
في مسودّة البيان ،أ ّكد عدد من المجتمعين أنّ البيان ال ب ّد أن
يس ّمي العدوان عدواناً ،وأن ينطلق من حقيقة أنّ في المنطقة
مشروعين ،مشروع االستعمار بش ّتى أوج��ه��ه ،ومشروع
المقاومة التي هي ّ
حق وواجب.

المشروع النهضوي العربي
ومستقبل «الوحدة العربية»

ضم المشروع النهضوي العربي جملة من النقاط ،إذ طرح
الدكتور بدر اإلبراهيم (السعودية) رؤيته حول مستقبل
«الوحدة العربية» والتقسيم .مشيرا ً إلى أن موضوع «الوحدة
العربية» ،بصيغته التي يحلم بها العروبيون ،مثيرة للتندر
هذه األي��ام ،بل إنها تبدو أحالما ً بعيدة بالنسبة إلى طيف
واسع من الجمهور العربي ،فما يحصل خالل السنوات األربع
الماضية ،في أكثر من بلد عربي ،جعل وحدة الدول القطرية
مهددة في وجودها ،ما يجعل حديث التقسيم يأخذ حيزا ً كبيرا ً
من النقاشات السياسية العربية ،ويصبح األقرب إلى الوقائع
التي نشهدها في البلدان العربية.
واعتبر اإلبراهيم أنه لم يتغير الكثير طوال العام المنصرم،
إذ إنّ الصراعات األهلية والحروب المشتعلة تتفاقم وتزداد
سوءاً ،واالنقسامات تترسخ أكثر ،ما يؤثر سلبا ً على األوضاع
االقتصادية واالجتماعية.
وشدد اإلبراهيم على ضرورة معالجة أزمة الهوية الثقافية
القومية المشتركة لمواجهة مخططات االستعمار .واالنتقال
من التنظير إلى العمل الجاد على إيجاد حاضنة جماهيرية
لرؤية هذا المؤتمر العروبية ،وإعادة بناء الشرعية في الدول
العربية على أسس جديدة ،وتصويب وضع البوصلة العربية
مجددا ً نحو فلسطين.
من جهته رأى الدكتور مصطفى نويصر (الجزائر) أن
االستقالل بمفهومه االصطالحي العام يُعتبر من الشروط
األساسية التي تساعد األمم في تحقيق نهضتها وتطورها
وتقدمها ألنه هو الذي يحمي األ ّمة ويحافظ على مقوماتها
وشخصيتها القومية والحضارية .وأشار نويصر إلى أن األمة
العربية موجودة تاريخا ً وثقافة ولغة ومقومات ،لكنها ال تملك
كيانا ً سياسيا ً تعبر من خالله عن وجودها القومي بين األمم
والدول القائمة في عالم اليوم.
ودعا نويصر إلى تصحيح الخلل من خالل إعادة االعتبار
إلى العمل العربي المشترك والتكامل اإلقليمي العربي لحماية
االستقالل الوطني والقومي وتحقيق التنمية االقتصادية
المستقلة ،والعدالة االجتماعية والتجديد الحضاري والثقافي
لألمة العربية .مشيرا ً إلى أن ما يجري اآلن في الظاهر ما هو إال
غيض من فيض وما خفي أعظم ،والخطر قائم والكارثة قادمة
والمطلوب أن ننتبه.
أما الدكتور عبد القادر النيال (س��وري��ة) ،فقد اعتبر أن
التنمية المستقلة من مقومات المشروع النهضوي العربي،
وذل��ك إلى جانب الوحدة العربية والديمقراطية والعدالة
االجتماعية والتجدّد الحضاري واالستقالل الوطني.
وأشار النيال إلى أن االنفتاح غير المحسوب على العالم
الخارجي للبلدان النامية واعتمادها وصفات البنك الدولي
لإلنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي يفضي إلى نمو
مش ّوه وغير متوازن يعتمد على القطاعات غير اإلنتاجية
ويع ّمق التبعية لالقتصاد الرأسمالي العالمي ،ويغفل األبعاد
االجتماعية واإلنسانية للتنمية.
ورأى النيال أن أخطر إف����رازات المسار ال��ذي سلكته
االقتصادات العربية ،ال سيما الخليجية ،هو تشابك مصالح
النخب الحاكمة العربية مع مصالح القوى الرأسمالية
العالمية ،لذلك نجد أن السياسة الخليجية في ما يتعلق
باإلنتاج وأسعار النفط تتماشى مع مصالح واستراتيجيات
المراكز الرئيسية للنظام الرأسمالي ،باعتبار أن مصالح
النخب الخليجية الحاكمة تندرج ضمن مصالح تلك المراكز.
وخلص النيال إلى القول إن العالقة االستراتيجية على
الصعيد االقتصادي تنسحب على الصعيد السياسي أيضا ً
وفي ضوء االنقسام العربي الحاد والصراعات اإلقليمية
والدولية التي تدور في المنطقة العربية ،والتدمير الكارثي
الذي يلحق ببلدان عربية على أيدي المجموعات التكفيرية
اإلرهابية في سياق تلك الصراعات ،يبدو الحديث عن التنمية
المستقلة والعدالة االجتماعية أشبه بالترف الفكري.

لقاءات

«البناء» التقت بعض المشاركين في المؤتمر ،وأتت
المواقف متقاربة في ما يتصل بالقضايا المصيرية على
مستوى العالم العربي وأهمية التمسك بالمقاومة كخيار
وحيد لتحقيق التوازن المطلوب ومواجهة الخطر التكفيري.

محمد الحموري

اعتبر محمد الحموري (م��ح��ام ووزي���ر أردن���ي سابق)

صالح صالح
أن المؤتمر ي��دور في حلقة مفرغة ،ومما قاله« :أن��ا أعتقد
أن المؤتمر ي��دور ح��ول نفسه وحتى اآلن أحاديث الناس
داخل قاعة مغلقة ال تصل للخارج وال شأن لها بالكثير من
الخارج ،معظم األحاديث التي تتم هنا تميل إلى العاطفية ال
إلى العلمية ،تميل إلى الشعارات أكثر من تحديد مضامين.
ماذا يريد المؤتمر القومي؟ اعضاؤه يريدون تحقيق المنهج
القومي والمشروع النهضوي العربي ،من هو خصمهم في
ذلك؟ من يرفض تحقيق هذا المشروع ،هي اإلنظمة المتسلطة
التي تحكم بمنطق الرأي الواحد وتستأثر بالسلطة وال تريد أن
تتنازل عن شيء منها».
وحول عالقة النخب الفكرية بالشعوب يقول الحموري:
«من نراهم في هذه القاعة هم أصحاب فكر ومشروع ،ولكنهم
لم يوصلوا فكرهم إلى الشارع وعامة الشعب ،ومن يقدر أن
يحقق المشروع النهضوي العربي هي الجماهير ال أعضاء
المؤتمر ،المطلوب تحريك الجماهير من أصحاب الطروحات
والفكر القومي ،هذا ما حصل في التاريخ وما شهدناه في
الساحات العربية أمر عظيم ،إذ انطلقت الجماهير لتغير
واقعها ولكن لألسف تم تحويل مسار هذه الثورات وأتى من

جواد الخالصي
يركب موجة الربيع العربي بشكل يسيء إلى الهدف األساس
المتمثل بالنهضة والحرية والديمقراطية ،ما نريده أن تأخذ
الشعوب حقوقها بكسر حاجز الخوف واالنتصار على الظلم
واالستبداد».

ليلى خالد:
الفكر يحتاج إلى القوة
رأت المناضلة الفلسطينية ليلى خالد أن فعل المقاومة
عبارة عن سلسلة مترابطة والقوة ضرورية لدعم الفكر،
ومما قالته« :ه��ذا المؤتمر قام على أس��اس أنه منبر فكري
ثقافي وبالتالي هو يتشكل من نخب إتفقت على اتجاه عام
هو االتجاه القومي .وبالتالي يقدم رؤى للوضع العربي
ومساهمات سياسية وفكرية من أجل أن يعمل كل مشارك
بالمؤتمر على تطبيق هذه األفكار والطروحات في بلده .لكن
اآلن وأمام الهجمة الكبيرة التي نتعرض لها يحتاج المؤتمر
إلى مزيد من التدقيق في ما يقدم حتى يكون رافعة وبوصلة
أمل لجماهيرنا العربية .هناك تواصل نسبي مع الشارع

هاني سليمان
العربي عبر ممثلي األحزاب في المؤتمر .وفي المقابل هناك
تباين بين الحكومات العربية وأعضاء المؤتمر وأظن أننا
نتحمل جزء من المسؤولية بسبب تقاعسنا على مواكبة
العصر من جهة ،والحدث من جهة أخرى».
وأض��اف��ت« :ه��ذا التجمع يضم مشارب مختلفة واآلراء
متعددة .ولكن المطلوب تصحيح البوصلة .وبرأيي ،المقاومة
هي األساس وال يكفي أن تكون فكرية ،من وجهة نظري القوة
العسكرية وحدها القادرة على دعم الفكر لتحقيق االنتصار
الحقيقي بعيدا ً عن التنظير».
وتضيف خالد في إطار متصل« :من واجب هذا المؤتمر أن
يساهم في بناء مشروع وطني للجماهير العربية ،وإذا لم يكن
لديه قدرة على ذلك ،فهو إذا قاصر على مواجهة ما يجري في
المنطقة ،والذي أرفض تسميته بالربيع العربي ،هذه التسمية
أتت من الغرب وبالتحديد من الواليات المتحدة األميركية
والمطلوب تعميمها لترسيخ سياستهم االستعمارية ،برأيي
هو حراك شعبي حمل كلمة (ارح��ل) فقط ،ولكن هل تنتهي
المشكلة برحيل الرئيس؟ ال أظن ،ألن المشكلة في االنظمة
ال في الشخص ،وتم استغالل هذا الحراك من الغرب بشكل

أبو عماد الرفاعي
يخدم مصالحه في المنطقة بغض النظر عن مطالب الناس
المحقة».
وترى خالد أن المشكلة تكمن في طريقة التعاطي اإلعالمي
مع القضايا المصيرية فتقول« :هناك تقسيم حاصل وغياب
للوعي وترسيخ للطائفية والتقسيم ،ووسائل اإلعالم تلعب
دورا ً كبيرا ً في اللعبة القائمة ،ه��ذا المؤتمر مثالً ال يملك
فضائيات تتحدث عن فكره ،بينما وسائل اإلعالم المضادة هي
باآلالف ،أنظري على سبيل المثال ال الحصر إلى وسائل اإلعالم
السعودية المنتشرة بقوة والتي تروج لكل ما هو سخيف
وسطحي ،لألسف األمة اليوم منهمكة بصراعاتها الداخلية
وباتت القضية الفلسطينية هامشية».

صالح:
األساس محور المقاومة

اعتبر صالح صالح ،عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير
الفلسطينية ،أن هذا المؤتمر عبارة عن مرجعية سياسية فكرية،
وقال« :أعتقد أن هذا المؤتمر يجب أن يتجاوز صيغته الحالية
ليتحول إلى مرجعية قيادية ،ألننا اليوم في المنطقة العربية
نعيش فراغ المرجعية القيادية القومية ،وأظن أن هذا المؤتمر
قادر على تشكيل إطار قيادي فعلي يساهم في تحريض الشارع
العربي ،االنتفاضة التي بدأت في تونس وانسحبت على باقي
الدول ضد األنظمة ذات اللون الواحد لم تجد من يقودها بالشكل
الناجع فتم استغاللها بشكل سيئ .وبالتالي يمكن للمؤتمر
القومي أن يشكل نواة لقيادة هذا الحراك بدل أن نكتفي باللقاءات
المغلقة في ما بيننا».
وأكد صالح أن فلسطين هي القضية المركزية ،وأن محور
المقاومة يدفع ثمن مواقفه الداعمة لها فيقول« :من جهتي،
أنا مع المقاومة قلبا ً وقالباً .ومن هنا أسأل :هل ما تتعرض له
الدول التي ُتعرف بمحور الممانعة يخدم القضية الفلسطينية،
ال أظ��ن .إذا نظرنا جيدا ً سندرك أن ال��دول المستهدفة التي
تتعرض للدمار والتقاتل هي نفسها التي حضنت الفلسطينيين
ودعمت قضيتهم وكأنه مطلوب أن تدفع ثمن مواقفها الداعمة
لفلسطين ،وم��ا ن��راه من ممارسات على األرض للحركات
التكفيرية تحت تسمية اإلسالم ال يخدم القضية الفلسطينية
على اإلطالق .هذه الحركات التكفيرية هي الوجه اآلخر للعدو
الصهيوني .والنقطة األهم هي نظرتنا إلى الدول اإلقليمية في
المنطقة ونحن ندرك أن من يدعم قضيتنا هي إيران ال تركيا،
بعيدا ً عن منطق التقسيم المذهبي والعرقي».

جواد الخالصي:
العراق البداية والنهاية

المنتدى القومي العربي يك ّرم الم�شاركين في الم�ؤتمر
لبّى المشاركون في المؤتمر القومي العربي الدعوة
إلى مأدبة العشاء التي أقامها المنتدى القومي العربي،
وتكريما ً لخالد السفياني (المغرب) لمناسبة انتخابه
منسقا ً عاما ً للمؤتمر القومي ـ اإلسالمي ،في مركز توفيق
طبارة ،بحضور رئيس المنتدى الدكتور محمد المجذوب،
والرئيس المؤسس للمنتدى معن بشور ،وأعضاء اللجنة
التنفيذية في المنتدى ،وممثلين عن االح��زاب والقوى
والفصائل والجمعيات اللبنانية والفلسطينية.

حافظ

قدم المتحدثين عبد الله عبد الحميد (منسق أنشطة
المنتدى القومي العربي) ،ثم ألقى الدكتور زياد حافظ
رحب فيها بالمشاركين في المؤتمر القومي العربي،
كلمة ّ
وقال« :في الحقيقة ،ماذا يمكنني أن أقول في أخي أبي
مهدي وأنتم تعرفونه كما أعرفه فلست بحاجة للتعريف
عنه .فهو كاللسان العربي المبين (هو محا ٍم) والذي
يجمع األضداد! فمن جهة هو خالد وسفياني! ومن جهة
أخرى هو أبو مهدي! كما أنه من عمالقة مناضلي أمتنا
العربية ،ولكن عليك أن تنحني لتستطيع تقبيل وجنتيه!
فهذا المناضل له ميزات عدّة أستخلص منها أربعاً.
الميزة األول��ى أن��ه في نضاله في المغرب العربي
الشقيق ك��ان الجسر المتين بين المشرق والمغرب
العربيين.
الميزة الثانية أنه صاحب الحشد المليوني في المغرب
فأصبح المعيار الذي يقاس به نجاح أي حراك شعبي أو
فشله .علّيت السقف كتير علينا يا خالد!
الميزة الثالثة أنه قائد لحراك شعبي واسع في المغرب
يهدف إلى مقاومة التطبيع مع الكيان.
الميزة الرابعة ،وهو يقوم اليوم بمهامها ،ترسيخ
قواعد التالقي بين الكتلتين التاريخيتين في األمة ،أي

التيّار العروبي والتيّار اإلسالمي ،على رغم كل االهتزازات
التي تع ّرض لها.
هذا النوع من النضال يأخذ أبعادا ً إضافية خاصة،
وأن اقطارا ً عدّة تعصف بها نار الفتنة المذهبية بأداوت
التوحش .وما سمعناه اليوم من مداخالت في الجلسات
النقاشية في المؤتمر القومي العربي يؤ ّكد على حجم
وخطورة الصراع.
هذا الصراع يفرض علينا أن نر ّكز على مشروع سياسي
مبني على فكر واضح ينفي ،ال بل يمحو آثار المشروع
التوحشي ومن يقف خلفه .فدولة الوحدة العربية هي
ّ
الرد السياسي ،والمشروع النهضوي العربي هو ركيزته
السياسية إلقامة مجتمع الكفاية والعدل واالستقالل
الوطني والكرامة .كما أنه يحمل تجدّدنا الحضاري في
إيجاد منظومة معرفية تنتج معرفة فننقلها للعالم كما
فعل أسالفنا.
دولة الوحدة التي ستقوم على أنقاض سايكس ـ بيكو
بحاجة إل��ى حماية القضية المركزية لألمة أي قضية
فلسطين ،فال تصبح قضية فلسطين حاجة لتحمينا نحن.
لسنا ملزمين بحماية دولة سياكس بيكو ،بل بإقامة دولة
الوحدة من أجلنا ومن أجل فلسطين».

السفياني

وألقى خالد السفياني كلمة قال فيها« :عندما اقترح علي
االخوة من مختلف التيارات ان اتحمل المسؤولية االولى
في المؤتمر القومي ـ اإلسالمي ،وبعد قامة عريضة طويلة
اسمها منير شفيق (أبو ف��ادي) ،وفي ظل الظروف التي
تعيشها األمة ،كنت متهيبا ً جداً ،وكنت رافضا ً الموضوع.
وقلت ه��ذا لالخوة الذين حدثوني في الموضوع .لكن
للحقيقة هناك أمرين جعالني اقبل بها االمر .االول أنني
وضعت أم��ام االم��ر الواقع وبالتالي لم يكن ل��دي مف ّر،
والعنصر الثاني االساس هو الجو الذي مرت فيه دورة

المؤتمر القومي ـ اإلسالمي ،لم أكن منذ مدة مرتاحا ً لما
يجري في أوطاننا ،لم أكن منذ مدة مرتاحا ً بقدر ما كنت
مرتاحاً ،يوم دورة المؤتمر القومي ـ اإلسالمي ألنني لمست
بالفعل أن هناك إرادة حقيقية للعودة إلى الحوار لمست
قناعة سابقة لدى مختلف التيارات بأن ما يجري في
الساحات العربية ال مخرج له إال الحوار ،وأن الوصول إلى
مصالحات تاريخية بداية قومية – قومية ،وبعدها قومية
ـ إسالمية وبعدها إسالمية – إسالمية ،ثم حوارات داخل
القطر الواحد وهناك أه��داف أبعد ،هذا الشعور جعلني
اطمئن نوعا ً ما إلى ان هناك ما يمكن ان يقوم به االنسان
في هذه المرحلة ،ولذلك قبلت أن أتحمل مسؤولية المنسق
العام للمؤتمر القومي ـ اإلسالمي».
وتابع السفياني« :ولذلك ،في اليوم التالي ،عرضت
على اخواني انه يجب أن نبدأ بمبادرة للمصالحة اليمنية،
وشرعنا في التنفيذ ،وقد تؤتي ثمارها ألنها مبادرة من
خارج االضواء ومن دون جدول اعمال ،وخارج االمالءات
والضغوط الخارجية أ ّيا ً كان مصدرها».
ً
وقال« :في هذا االطار مطلوب منا جميعا ،ومن المؤتمر
القومي العربي على وجه الخصوص ،أن نعي دقة هذه
اللحظة التاريخية في حياة أمتنا وأن نستوعب أن هناك
إمكانية لواقع جديد ،وهذه االمكانية ال يمكن ان تتحقق إال
بالمجهود الجماعي لمختلف مكونات األمة ،لكنها ممكنة
في هذه اللخظة .الجميع أدرك أنه اخطأ ،والجميع أدرك
انه يجب أن يصحح الخطأ ،والجميع ادرك انه ال يمكن
تصحيح الخطأ إال بالحوار مع اآلخ��ر ،ال��ح��وار الجدي
الصادق المبني على ع��دم التنازل عن الثوابت ،ولكن
على تجاوز عمق الجراح التي تكسو كافة اعضاء الجسم
العربي في هذه اللحظة ،جراح عميقة جدا لكن لم يعد في
االمكان اال ان نتجاوزها حتى ال تكون اعمق وحتى ال تأتي
مكانها جراح اخرى تغور هذا الجسم المنهك مما يعيشه
هذه المرحلة من تاريخ امتنا».

من ناحيته ،أكد الشيخ ج��وادي الخالصي (العراق) أن
األزم��ة ستنتهي حيث بدأت فقال« :ب��دأت األزم��ة على أرض
العراق وستنتهي على أرض العراق .باعتقادي أن المؤتمرات
التي تناقش قضايا األمة مهمة ويجب أن تستمر وتتكثف ألننا
بحاجة إلى فعل التواصل في مواجهة منطق التقسيم الذي
يشجعه العدو والمتآمرون على أمتنا العربية ،ما يريده العدو
التقسيم ،وهذا ما نعيشه في بغداد اليوم لألسف ،إذ يغيب
التواصل بين الناس وتتحكم بهم العوازل العرقية والطائفية،
هذا المؤتمر عبارة عن تح ٍّد لمخطط العزل القائم ،والمطلوب
منه أن يكون أكثر شعبية .أما الحكومات فهي غائبة ألنها
اختارت االرتهان للخارج وبالتالي اتسعت الهوة بينهم وبين
شعوبهم ،من ناحيتي أرى أن المقاومة هي األس��اس وهي
مكونة من فكر وإيمان وفلسفة ،وهذه الثالثية تنتج المقاومة
العسكرية الحقيقية القادرة على المواجهة .وفي المحصلة
أرى أن كل من رفض االرتهان للمشروع األجنبي من دول
الممانعة يدفع ثمن هذا الرفض ولكن في المقابل سيتمكن هذا
المحور المقاوم من تحقيق النصر».

هاني سليمان:
فلسطين هي القضية األساس

الدكتور هاني سليمان (لبنان) أع��اد تأكيد أن القضية
موجهة
الفلسطينية هي األساس ،ويجب أن تبقى البوصلة
ّ
إليها .كما أ ّكد أن كل ما يجري اليوم على الساحة العربية
من سورية إلى اليمن وليبيا ،مرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالقضية
الفلسطينية .وقال« :لذلك ،أتم ّنى أن تحمل توصيات المؤتمر
خطوات عملية تخدم القضية الفلسطينية ،ألن الجماهير ملّت
الشعارات والبيانات ،وتتوق إلى الفعل الناجع».

أبو عماد الرفاعي :األمل

ممثل حركة «الجهاد اإلسالمي» في لبنان أبو عماد الرفاعي
لفت إلى أن هذا المؤتمر ،من ضمن مؤتمرات مماثلة ،يلعب
دورا ً بارزا ً في إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية ،إنما في
ظل ال��واق��ع العربي ،وف��ي ظل ما تشهده المنطقة ،ما زال
المؤتمر القومي العربي بحاجة إلى نهوض حقيقي ،وإلى
بناء حقيقي على صعيد آليات العمل ،واتخاذ خطوات جادة
إلعادة االعتبار لألمة ،خصوصا ً إن النخب من العالم العربي
موجودون في هذا المؤتمر .ويبقى األمل معقودا ً إنما ليس
بالمستوى المطلوب والمرجو .إنما مجرد بقاء المؤتمر مهم في
هذه المرحلة بالذات».

